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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 
mandag den 17. september 2012  

Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 
Til stede:              Søren Clemmensen                                                          SCN 

                            Ellen Margrethe Duus                                         EMD 

                            Ib Dam Schultz                                                                        IDS 

                            Jim Staffensen                                                                        JSTF 

                            Tom Holmberg                                                                         THO 

                            Tuula Undall                                                                          TUN 

                            Aase Møller-Hansen                                                                 AMH 

                            Jakob Thomsen                                                         JTH 

                            Helge Adam Møller                                                                  HAM 

                            Morten Backhausen                                                              MOB 

                            Lars Urup, Amatør- & Ordensudvalget   LUR 

  Povl Bayer Knudsen, Turneringskomiteen   PBK 

  Poul Erik Steinmeier, Regelkomiteen   PES 

  Christina Dalsgaard, referent                                                    CDA 

Afbud:  Peter Ove Nielsen, Handicap & Course Rating Komiteen  PON 

Repræsentanter fra Amatør- & Ordensudvalget, Regelkomiteen og Turneringskomiteen deltog i mødet fra kl. 

17.00-18.30, hvor de gav en kort status på deres arbejde. Peter Ove Nielsen fra Handicap & Course Rating 

Komiteen var desværre forhindret i at deltage. 

Lars Urup (LUR) - Amatør- & Ordensudvalget 

Alt ånder fred og idyl. Der er ingen verserende sager. Samarbejdet med sekretariatet forløber smertefrit. 

LUR forslår, at afgørelserne ligger tilgængelige på hjemmesiden. Det vil gøre det nemmere for klubberne. 

MOB undersøger, om grunden til, at de ikke allerede ligger der.  

A&O ønsker ændringer til vedtægterne. Udvalget kan ikke selv komme med forslag til ændringer. A&O 

ønsker hjemmel til at behandle sager, som kommer efter tidsfristens udløb f.eks. ved pludseligt opstået 

sygdom.  

DGU’s jurist arbejder med ændringerne til vedtægterne. Udvalget ønsker, at bestyrelsen kommer med 

forslaget til ændringerne, da udvalget ikke selv må komme med ændringer. SCN tilføjede, at DIF skal 

godkende ændringerne.   

SCN spørger til, hvor mange der vender tilbage fra PRO til amatør. Det er ca. 10-15 stykker om året.   

 

Peter Ove Nielsen (PON) - Handicap & Course Rating Komiteen 

PON har meldt afbud, men har i stedet sendt en mail til deltagerne på mødet.  

PON beretter, at de har haft meget travlt i udvalget i forbindelse med indførelsen af det nye handicapsystem. 

Der har som forventet været mange spørgsmål, men komiteen er sikker på at de løser sig. Der er allerede 

afholdt møder rundt om i landet i foråret og det er planlagt, at der afholdes opfølgningsmøder i foråret. Der er 

kommet en ny rating manual, som de ikke har valgt at oversætte til dansk, idet der er indført metersystem i 

den engelske  



version. På Course Rating siden er der lidt udfordringer med raterne i Nordjylland, da der ikke er så mange. 

Komiteen bliver nødt til at rokere lidt rundt på de nuværende.  

Povl Bayer Knudsen (PBK) - Turneringskomiteen 

Arbejdet går tilfredsstillende i turneringskomiteen. PBK fortæller, at flere klubber end tidligere, stiller hjælpere 

til rådighed og at klubberne er venlige og hjælpsomme. PBK foreslår, at holde omkostningerne nede evt. 

med et split på 50/50 mellem klubberne og DGU. Flere klubber udtaler, at det er sjovt med en DGU turnering 

– både private og medlemsejede klubber. 

Heldigvis er det kun et par spillere, som har haft kritik til DGU turneringerne. Det har overvejende været pga 

af pin placering samt placering af turneringer. SCN var på Ærø og han berettede, at vejrlig ikke var med 

spillerne, hvilket besværliggjorde spillet. På Lübker var spillet ligeledes svært. Selv de bedste spillere, gik 

fem over par.  

Nogle juniorturneringer har udfordringer med forældreindblanding. Derfor er der udarbejdet en folder. Når 

der er juniorturneringer under 12 år (U12), vil udvalget gerne have voksenmarkører.  

PBK gav et par konkrete eksempler på forældreindblanding.  

PBK spørger til ”hvem der er spilleberettigede til DGU turneringer? Svaret er fuldgyldigt 

hjemmeklubmedlemskab, svarende til fuldtidsmedlemmer.  Turneringskomiteen kan ikke tjekke det i 

klubberne.  

MOB fortæller, at DGU undersøger med klubben, hvis turneringskomiteen finder, at der er 

uregelmæssigheder i registreringen af fleksmedlemmer.  

Spillerne kan ikke være fleksmedlemmer og så spille DGU turnering. Fuldgyldige medlemmer er de eneste 

som kan spille DGU turneringer.   

PBK fortæller at 75-100 deltagere er normalt på turneringsleder kurset, men tilslutningen fra klubberne er 

ikke nævneværdig stor pga klubbernes økonomi. 

Et af de problemer, som der oftest opstår under turneringerne, er kommunikationen med DGUs walkies 

mellem turneringsleder og dommer, idet walkies er ved at være forældet eller også er dækningen dårlig. Det 

er en god idé, at udveksle mobiltelefonnummer inden turneringen begynder. MOB undersøger om der er 

andre muligheder end at benytte walkies. 

Poul Erik Steinmeier (PES) - Regelkomiteen 

Regelkomiteen står for alt undervisning af regelundervisere i klubberne samt uddannelsen til dommer. 

Dommerkurset er et tre dages kursus, hvor det køres med to dage i foråret og senere indkaldes de til anden 

del. Derefter tilbydes de et kursus i Skotland for at blive færdig som dommer. Alle paragraffer skal kunnes 

udenad for at bestå.  

Der uddannes flere dommere end vi har brug for i Dansk Golf Union. Det er ønskværdigt, hvis vi kunne 

rekruttere flere yngre mennesker.  

Det som regelkomiteen bruger mest tid på, er at gennemgå klubbernes lokale regler. Klubberne skal sende 

lokalreglerne ind til godkendelse, hvilket ikke alle klubber gør. 

Spillerne stiller regelspørgsmål, og Ole Vagtborg sorterer i dem, som komiteen skal svare på. Ole svarer på 

de fleste spørgsmål selv.  



Udstyr stilles der også spørgsmål til, hvilket Peter Pein-Lorenzen tager sig af. Alison Vinther godkender 

klubbernes lokale regler og PES svarer på regelspørgsmålene. Turneringslederne får også spørgsmål til, 

hvilket udstyr der må bruges. 

Der bruges mindre tid på dommerne, som ikke hører under regelkomiteen. Turneringslederne og disse 

dommere indkaldes en gang om året, for at høre om deres erfaringer. Næste møde har bl.a. langsomt spil 

med på dagsordenen.  

PES vil gerne bekræfte, at dommerne generelt bliver rigtig godt modtaget ude i klubberne.  

Fremtiden - hvert år sendes en dommer og en turneringsleder til Skotland. Det er turneringslederen, som er 

suverænt den bedste, hvis vi kigger på udlandet. Vedkommende kan dømme, sætte bane op og har samtidig 

ansvaret for turneringen. Det er en ønskværdig situation i Danmark. PES foreslår, at vi laver en følordning, 

hvor vores dommere følger en mere erfaren turneringsleder. Dommerens ansvar er på banen og 

turneringslederen er den øverste ansvarlige for turnering, men kan ikke omstøde en afsagt dom.  

A.    Generelle sager 

A.1   Ingen 

 

B.    Enkelte sager 

B.1  DGU Veteran danmarksmesterskaber (Bilag B.1) 

Det besluttes, at vi har en 3 årig prøveperiode gældende fra 2013, hvor der spilles med damer minimum 4 og 

max 8 og herrer minimum 8 og max 16. Turneringen afvikles sammen med seniormesterskaberne på samme 

konditioner. 

B.2  Golfens Dag for juniorer (Bilag B.2) 

Vi følger indstillingen fra sekretariatet omkring Golfens Dag. 

B.3  Mindeplader ved afholdelse af DGU-mesterskaber (Bilag B.3) 

Indstillingen for tildeling af mindeplader følges.  

C.    Interne sager 

C.1  Forecast pr. 30. september 2012 (Bilag C.1, C.1.a) 

Der forecastes et underskud på godt 1,2 mio. 

C.2  Godkendelse af referat fra mødet 17. august 2012 

Referatet godkendes på næste møde. 

D.   Sager til efterretning 

D.1  Up-date Strategi for Pesticid-Kampagne (Bilag D.1) 

DGU’s bestyrelse ønsker at sende et signal om, at vi ikke er interesseret i, at der lægges op til en miljøpris. 

E.    Orientering 

E.1  Formanden: 

SCN har været til DM i Lübker. SCH har ligeledes været til nostalgi møde med de tidligere formænd. 

Midtfyns GK krise synes at være løst. 



Ikast GK er også kommet økonomisk videre. 

E.2  Direktøren: 

E.3  Bestyrelsen: 

E.4  DGU Erhverv A/S: 

E.5  Komiteer: 

E.6  Øvrigt: 

 

Christina Dalsgaard 


